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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo telah 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai institusi yang melaksanakan program  

pembangunan daerah bidang pendidikan  di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gorontalo. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

tahun 2018, dalam pelaksanaannya terdapat indikator kinerja utama yang harus dicapai 

dan dievaluasi apakah tercapai targetnya atau tidak. Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ini adalah merupakan wujud dari evaluasi yang telah dilaksanakan 

oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. 

Dengan ditetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, 

diharapkan pelaksanaan pada tahun berikut dapat semakin arahan yang jelas dan 

dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk 

menjadi bahan evaluasi kegiatan  tahun 2018. 

 
 
 

      Limboto,    Januari 2018 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

     KABUPATEN GORONTALO, 
 
 
 

       Dr. Lilian Rahman M.Pd 
         Pembina Utama Muda 

                               NIP. 19591009 198703 2 005 
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1.1. Data Umum 

erselenggaranya  Good  Governance  merupakan  prasyarat bagi  setiap  

pemerintahan  untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat dan  mencapai  tujuan  

serta  cita-cita  bangsa  bernegara.  Dalam  rangka itu  diperlukan  

pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggung jawaban  yang  tepat,  jelas,  

terukur,  dan  legitimate  sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  dan  

pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdayaguna,  berhasil  guna,  bersih  dan  

bertanggung-jawab  serta  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  Dan  Nepotisme.   

Upaya pengembangan  tersebut  sejalan  dengan  dan  didasarkan  pada  TAP 

MPR  RI  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  

Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  dan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  

tentang  Penyelenggara  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  

Nepotisme.  Dalam  Pasal 3  Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  asas-asas  

umum penyelenggaraan  negara  meliputi  asas  kepastian  hukum,  asas  tertib 

penyelenggara  negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan, asas  

proporsionalitas,  asas  profesionalitas,  dan  asas  akuntabilitas. Dalam  penjelasan  

mengenai  pasal  tersebut,  dirumuskan  bahwa  asas akuntabilitas  adalah  asas  yang  

menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  

negara  harus  dapat dipertanggung jawabkan  kepada  masyarakat  dan  rakyat  

sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku. 

 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang dibentuk sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 adalah merupakan salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang mengelola sektor pendidikan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Dengan  telah  diundangkannya  Peraturan  

T 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  sebagai  

pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007    tentang  Pedoman  

Pembentukan  Organisasi  Perangkat  Daerah,  dan kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat  

Daerah Kabupaten  Gorontalo dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja  Dinas  Pendidikan Dan Kebudayaan, maka tugas  Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Gorontalo adalah :  

 

 

 

 

Dengan fungsi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten  Gorontalo  

sebagai berikut  : 

1. Perumusan  kebijakan  teknis  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya; 

2. Penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  sesuai  dengan  

lingkup  tugasnya; 

3. Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya; 

4. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Daerah  sesuai  dengan  tugas  

dan  fungsinya. 

Sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 

maka setiap tahunnya diperlukan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel 

terhadap semua pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Pelaporan yang transparan dan akuntabel 

dimaksudkan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan dana dalam 

pelaksanaannya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini disusun sebagai laporan pelaksanaan 

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Membantu  Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  

otonomi  dan  tugas  pembantuan. 
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Kabupaten Gorontalo sebagaimana instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian berpedoman pada SK Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 dan format penetapan Kinerja 

yang berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

: SE/31/M.PAN/12/2004. Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Gorontalo memuat laporan yang telah diukur dan dicapai untuk program kegiatan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagaimana yang 

dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2021. 

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo merupakan institusi 

perumus dan pengembang kebijakan pendidikan sehingga dalam mengaktulisasikan 

berbagai kebijakan tersebut diberikan berbagai wewenang sehingga pencapaian 

tujuan pendidikan secara makro dapat dicapai. Terkait dengan hal tersebut maka Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten perlu memiliki deskripsi yang jelas tentang 

tugas dan fungsinya.   

a. Tugas 

Secara yuridis formal hal ini  telah  diundangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  

Nomor  14  Tahun  2015  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  sebagai  pengganti  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pembentukan  

Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   Kabupaten  

Gorontalo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014, di mana tugas  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Gorontalo adalah  membantu  Kepala  

Daerah  dalam  melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan 

nasional sebagaimana  yang  diatur dalam  Peraturan  perundang-undangan. 

b. Fungsi 

 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

berkaitan dengan dokumen perencanaan mengingat rencana strategis itu merupakan 

gambaran tentang keadaan sekarang, gambaran ke depan yang akan dicapai, dan 

bagaimana isu-isu strategis untuk  mencapai impian ke dapan. Kunci keberhasilan 
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perencanaan atau pencapaian impian sampai pada realisasinya sangat ditentukan oleh 

sumber daya yang ada pada dinas pendidikan khususnya sumber daya manusianya. 

1.3 Struktur Organiasi 

 Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten merupakan institusi perumus dan 

pengembang kebijakan pendidikan dan kebudayaan sehingga dalam 

mengaktulisasikan berbagai kebijakan tersebut diberikan berbagai wewenang 

sehingga pencapaian tujuan pendidikan secara makro dapat dicapai. Terkait dengan 

hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten perlu memiliki 

deskripsi yang jelas tentang tugas dan fungsinya.   

Secara yuridis formal hal ini  telah  diundangkan dalam  Peraturan  Pemerintah  

Nomor  18 Tahun  2016  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  sebagai  pengganti  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pembentukan  

Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   Kabupaten  

Gorontalo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat  Daerah Kabupaten  Gorontalo dan ditetapkan 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja  Dinas  

Pendidikan Dan Kebudayaan,       dimana tugas  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten  Gorontalo adalah membantu  Kepala  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas  

penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas  otonomi  dan  

tugas  pembantuan. 

 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

berkaitan dengan dokumen perencanaan mengingat rencana strategis itu merupakan 

gambaran tentang keadaan sekarang,  gambaran ke depan yang akan dicapai, dan 

bagaimana isu-isu strategis untuk  mencapai impian ke dapan. Kunci keberhasilan 

perencanaan atau pencapaian impian sampai pada realisasinya sangat ditentukan oleh 

sumber daya yang ada pada dinas pendidikan khususnya sumber daya manusianya.  
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Bagan 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 

1. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala sub 

bagian. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan 

melaksanakan pengelolaan kesekretariatan, penyusunan program, keuangan 

umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

a) Sub Bagian Keuangan dan BMD 

a. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di 

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

nonformal dan kebudayaan; 

b. Pemantauan dan evaluasi anggaran; dan  

c. Penyusunan laporan keuangan Sekretariat dan dinas. 

 

Struktur Organisasi Diknas Kab.Gorontalo Tahun 2018 
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b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, 

penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, 

fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan 

kebudayaan; dan 

b. Koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan 

masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan nonformal dan kebudayaan. 

c) Sub Bagian Perencanaan dan Penyelengaraan Tugas Pembantuan 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaksana Tugas Pembantuan, melaksanakan 

tugas penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, 

program, kegiatan dan anggaran; pengelolaan data dan informasi; 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program; penyusunan 

laporan Sekretariat dan dinas; usul kenaikan pangkat dan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonforlmal, 

fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan 

pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan 

bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak 

usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah 

pertama kerjasama, fasilitasi urusan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga 

kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya 

nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. 

2. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) 

 Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Bidang Pendidikan Dasar 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendidikan 
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dasar. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang 

Pendidikan Dasar (Dikdas) mempunyai  fungsi : 

a. Penyusunan, perumusan kebijakan, rencana, program dan anggaran di bidang 

pendidikan dasar 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar 

c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dasar 

d. Penyusunan rancangan regulasi yang berhubungan dengan pendidikan dasar 

e. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan pendidikan dasar 

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bidang pendidikan 

dasar. 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pendidikan dasar dipimpin oleh 

seorang kepala bidang dan dibantu 2 (dua) orang kepala seksi. 

1.  Seksi Kurikulum dan Penilaian 

a. Dalam menjabarkan tugasnya Seksi Kurikulum dan Penilaian melakukan 

Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan 

e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal. 

2. Seksi  Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

a. Dalam menjabarkan tugasnya Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

melakukan Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 



LKIP 2018 
Dikbud Kabupaten 

Gorontalo 

11 

 

 

kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal; 

b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan 

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal. 

3. Seksi  Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter 

peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 

karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat dan Penyusunan bahan 

perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 

4. Bidang Pembinaan Paud dan PNF 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal 

mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan 
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kebijakan di bidang  pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal  

mempunyai  fungsi  : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan nonformal; 

b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non 

formal; 

d. Penyusunan bahan penerbitan penerbitan izin pendirian, penataan, dan 

penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan 

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan 

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 

anak usia dini dan pendidikan nonformal. 
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1.   Seksi Kurikulum dan Penilaian 

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan 

penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan 

e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal. 

2. Seksi  Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

a. Dalam menjabarkan tugasnya Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana 

Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan nonformal; 

b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan 

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan 

prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak 

usia dini dan pendidikan nonformal. 

3. Seksi  Peserta didik dan Pembangunan Karakter 

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas : 
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a.  Penyusunan bahan perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter 

peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

b.  Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan 

karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal; 

c.  Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 

d.  Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat dan Penyusunan bahan 

perumusan, kordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan 

minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik 

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. 

5. Bidang Kebudayaan 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  17, 

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas adat, dan pembinaan kesenian; 

b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas adat, dan pembinaan kesenian; 

c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten/kota; 

d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya 

dalam daerah kabupaten/kota; 
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e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas adat yang masyarakat 

penganutnya dalam daerah kabupaten/kota; 

f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya 

dalam daerah kabupaten/kota; 

g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota; 

h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar 

budaya peringkat kabupaten/kota; 

i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar 

kabupaten/kota; 

j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota; 

k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, 

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian 

tradisi, pembinaan komunitas adat, dan pembinaan kesenian; 

l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan 

sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas adat, dan pembinaan 

kesenian; dan 

m. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum 

kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan 

komunitas adat, dan pembinaan kesenian; 

1.  Seksi Cagar Budaya dan Museum 

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

registrasi cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya serta 

permuseuman; 

b. Penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan 

pelestarian cagar budaya; 

c. Penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan museum; 
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d. Penyusunan bahan perbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah 

kabupaten/kota; 

e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar 

budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan 

f. Pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar 

budaya, serta permuseuman 

2. Seksi Sejarah dan Tradisi 

Seksi Sejarah dan Tradisi, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan 

komunitas adat; 

b. Penyusunan bahan pelestarian tradisi; 

c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, 

pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas adat; 

e. Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan 

pembinaan komunitas adat 

3. Seksi Kesenian 

Seksi Kesenian, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan kesenian; 

b. Penyusunan bahan pembinaan kesenian; 

c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

kesenian; 

d. Pelaporan di bidang pembinaan kesenian. 

6. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan 

Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan 
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tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan. 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  Bidang 

Ketenagaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak 

usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan 

nonformal, serta tenaga kebudayaan; 

b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga 

kebudayaan; 

c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

dan pendidikan nonformal; 

e. Penyusunan bahan rekoemndasi pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam kabupaten/kota; 

f.  Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan 

permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, 

dan tenaga kebudayaan lainnya; 

g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta 

tenaga kebudayaan; dan 
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h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 

dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan. 

7. Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal 

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; 

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, dan 

pendidikan nonformal; 

c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 

dini, dan pendidikan nonformal; dan  

e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. 

1.   Seksi PTK Dikdas 

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, melaksanakan 

tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan 

sekolah menengah pertama; 

b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan 

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama; 
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c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; 

d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama; dan  

e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan 

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 

2.       Seksi Tenaga Kebudayaan 

Seksi Tenaga Kebudayaan, melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga 

kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan 

lainnya; 

b. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, 

tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga 

kebudayaan lainnya; 

c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan 

tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga 

tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan  

Pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, 

tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan 

lainnya. 

3. Kelompok  Jabatan  Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

biasanya dikenal dengan Pengawas Sekolah mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ditetapkan kelompok 

jabatan fungsional keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
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prosedur ketentuan yang berlaku . Kelompok Jabatan fungsional atau pengawas 

sekolah ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga 

fungsional/pengawas sekolah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

4. Unit Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo 

dilaksanakan melalui jalur formal dan nonformal; 

Satuan Pendidikan pada jalur formal berbentuk : 

a) Taman Kanan-kanak/Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat; 

b) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan 

c) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang 

sederajat. 

Sementara itu, Satuan Pendidikan pada jalur nonformal berbentuk : 

a) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan; 

b) Kelompok belajar; 

c) Pusat kegiatan belajar masyarakat; 

d) Majelis ta’lim 

e) Pondok pesatren; 

f) Pendidikan diniyah; 

g) Taman pendidikan Al-Quran 

h) Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal;  

i)     Satuan Pendidikan Nonformal (satuan PNF); dan 

j)     Satuan Pendidikan Sejenis lain. 
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1.4 Permasalahan Utama 

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan 

internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang 

berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. 

Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut 

mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang 

strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan análisis 

lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari 

berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar 

sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam 

menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi 

secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan 

Threat). 

a. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang mempengaruhi 

terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang 

didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) 

organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan 

1.1. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo secara 

berseninambungan, efektif-efisien dan bersinergi menuju arah sasaran 

peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini 

telah dibuktikan dengan diraihnya sejumlah prestasi kejuaraan baik dalam 
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penguasaan materi akademis maupun non akademis dan budaya ditingkat 

provinsi maupun nasional. 

1.2. Adanya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dari seluruh jajaran 

pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk mendukung dan memantapkan 

program Kabupaten Gorontalo Gemilang yang dirumuskan dalam 

pandangan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

yaitu “Terwujudnya Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang 

berkarakter dan berkualitas.” dengan misi  (i) Menyelenggarakan sistem 

layanan pendidikan yang berkualitas, (ii) meningkatkan perluasan 

aksesibilitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh 

lapisan masyarakat, (iii) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan 

yang berorientasi pada pembentukan insan cerdas berkarakter, (iv) 

melestarikan kebudayaan, sejarah dan nilai tradisi melalui upaya 

pemberdayaan pelaku dan aset budaya daerah, (v) meningkatkan sistem 

tata kelola yang transparan dan akuntabel, mengoptimalkan pelibatan 

masyarakat dan publik. 

1.3. Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan 

potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan pembangunan. Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi 

tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan 

pembangunan pendidikan. 

1.4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif 

yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia 

Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung 

perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, sarana 

prasarana belajar mengajar, jaringan internet (LAN) dan yang lainya serta 

didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.  

1.5. Tersedianya perangkai organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari 

tingkat kabupaten, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan 
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pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan 

implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis 

pembelajaran. 

2. Kelemahan 

 Dalam penyelenggaraan bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai 

kendala dan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah pemahaman bagi 

masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih 

muncul berbagai permasalah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai 

akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan 

dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak 

disamping masih terdapat anak- anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk 

bersekolah. Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana 

Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya 

tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenagan 

dalan proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang 

perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan 

layanan pendidikan. Dilain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk 

mengembamg tugasnya secara propesional melalui pelatihan – pelatihan masih 

perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan 

pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan 

murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan adalah : 

a) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan 

pendidikan adalah : 

1. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah ;  

2. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;  

3. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk; 

4. Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi yang hidup dimasyarakat yang 

kurang memahami pentingnya pendidikan; 
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5. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih 

rendah. 

b) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah : 

1. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, 

metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam 

meningkatkan kompetensi siawa secara berkelanjutan belum berkembang 

pada semua sekolah,  

2. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran 

pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti 

perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran 

3. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru secara menyeluruh 

4. Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas,  

5. inovasi dalam perencanaan kurikulum berlum merata pada semua sekolah, 

dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi, 

sekolah mempersepsikan pelaksanakan Life Skills sebagai pendekatan 

tereduksi pada lingkup vokasional.  

6. media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum 

mendapat perhatian baik di setiap sekolah,  

7. internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik,  

8. kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah 

sebagai media belajar masih lemah.  

9. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas 

pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan 

kebijakan bersama yang terprogram,  

10. kolaborasi dalam pembeharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara 

guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya 

kerja,  

11. belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara 

kompetitif untuk guru.  
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12. belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program,  

13. belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan 

rencana implementasi kebijakan tingkat nasional. 

c) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah : 

1. kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi; 

2. Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat 

klasikal;  

3. Belum optimalnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun 

intrakurikuler;  

4. Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup; 

5. Belum mengacu kepada kebutuhan pasar;  

6. Belum Optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri; 

7. Belum mampu menjanjikan nilai jual lulusan; 

d) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efesiensi pendidikan adalah : 

1. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan 

pendidikan belum merata pada seluruh sekolah,  

2. Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja 

guru/MGMP dan supervisi kinerja guru,  

3. Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan, dan 

bidang pengembangan profesi belum optimum.  

4. Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan 

sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah. Pengembangan inovasi 

dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan  

5. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan 

dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena: 

a. Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan; 

b. Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran 

data bagi perencanaan dan pengawasan; 
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c. Belum terbangunanya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien 

dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data 

primer; 

d. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat tranportasi untuk 

pendataan: 

- sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan 

rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun 

tingkat sekolah belum berkembang baik; 

- proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat 

lemah; 

- sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang 

terencana; 

- sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-

mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada 

tingkat sekolah masih sangat lemah; 

e. permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak 

jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana 

diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran 

pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan; 

f. masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang 

tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa 

dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program 

pendidikan; 

g. dana-dana pusat (APBN) untuk pengelolaan pendidikan dan 

pengalokasian seharusnya diberikan sepenuhnya kepada daerah itu 

sendiri agar pemanfaatannya akan lebih efisien dan efektif karena 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah; 
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h. verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah 

belum melibatkan seluruh stakeholders sekolah secara transparan, serta 

belum optimumnya dalam pengeloaaan administrasi keuangan sekolah, 

lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan 

pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat; 

i. pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu 

terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara 

efektif; 

j. belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan atau Dewan Sekolah 

untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif; 

k. standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai 

bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi 

kegiatan dan evaluasi. 

b. Analisis Lingkungan Eksternal39 

Analisis lingkungan ekternal adalah faktor-faktor diluar lembaga kedinasan yang 

ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan 

kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi. 

1.5 Sistematika Penyajian 

 Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2018 , LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun 

2018  disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN    

  Bab  ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2014 berupa pengantar; Maksud 

dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor : 01 Tahun 2014 meliputi Tugas Pokok, 
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Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta 

Sistematika Penulisan.   

BAB II  :  PERENCANAAN KINERJA     

  Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang 

menjabarkan Visi Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan dan program 

instansi 2018 ; Serta Penetapan Kinerja yang menyajikan target-target 

penting yang sudah ditetapkan.   

BAB III  :  AKUNTABILITAS  KINERJA 

  Bab ini menitik beratkan pada pencapaian sasaran- sasaran organisasi, 

menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis 

Akuntabilitas Kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara 

sistematis Keberhasilan dan Kegagalan, Hambatan/Kendala, dan 

pemasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target- target kinerja 

yang telah ditetapkan serta langkah- langkah antisipatif yang akan 

diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi tahun 

2018 ; Serta pengungkapan akuntabilitas keuangan, dengan cara 

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan 

pencapaian sasaran. 

BAB  IV  :  PENUTUP    

  Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 yang dirangkum ke 

dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana 

Tindak Lanjutnya.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN :  

I. Perjanjian Kinerja 2018   

II.  Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .  

III. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018  

IV. Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018  
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A. Umum 

 Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 merupakan dokumen 

perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2017 -2021, sebagai tolok ukur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di 

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program/kegiatan 

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, 

misi, tuajuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun 

kedepan. 

 Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Tahun 2017 -2021 merupakan bagian integral dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 -

2021. 

 Pada umumnya penyelenggaraan manajemen birokrasi di Kabupaten Gorontalo 

telah berjalan dengan baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan 

budaya kerja birokrasi secara nasional. Prinsip service oriented (orientasi pelayanan) 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara 

institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat 

birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan 

administrasi dan keuangan,  serta peningkatan partisipasi masyarakat selama ini telah 

menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.  

Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum 

dapat menghilangkan sama sekali perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Oleh karena itu pengawasan internal pemerintah senantiasa 

dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
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indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan 

birokrasi di Kabupaten Gorontalo secara terus menerus. 

B. Visi Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo  

1. Pernyataan Visi 

 Visi Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah Dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala 

Daerah 2015 dengan penyesuaian seperlunya. Visi tersebut menggambarkan 

State of Arrival (kondisi masa depan yang dituju) untuk periode selama 5 (lima) 

tahun kedepan. Visi Kabupaten Gorontalo 2016-2021 dirumuskan melalui proses 

harmonisasi dengan dokumen Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2014–2019 dan Rencana Jangka Menengah Provinsi Gorontalo 2012–2017. 

 Penyusunan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 

dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2007, yaitu: 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG  MENUJU MASYARAKAT 

MADANI” 

dengan misi sebagai berikut :   

a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, 

melestarikan nilai -nilai budaya dan kearifan lokal serta pemerataan 

pembangunan yang berkeadilan  

b. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga 

keseimbangan fungsi dan daya dukung lingkungan 

2. Pernyataan Misi 

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan 

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan 

menentukan arah pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai visi. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di 
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atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016 – 2021,  sebagai berikut: 

 Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membangun 

sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan 

tercipta SDM  yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang 

dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era globalisasi  

 Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan sinergitas antar 

lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, 

berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap 

perubahan yang terjadi 

 Mengoptimalkan Sumber daya Alam Menuju Kemandirian Merupakan 

upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Gorontalo dalam 

menciptakan kemandirian masyarakat dengan berbasis pada potensi 

lokal dan keungulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan 

pertumbuhan  ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 

 Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis 

kependudukan  dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan 

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses 

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada 

rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam 

perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

 Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah Merupakan 

upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam membangun kemitraan 

dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external (lokal, 
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regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi 

pembangunan di Kabupaten Gorontalo 

 Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah “Kabupaten 

Gorontalo Gemilang Mewujudkan Masyarakat Madani”. Terminologi Gemilang 

sebagai hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan  kejayaan 

dan kemasyhuran yang  memberi  dampak pada  rakyat  yaitu kesejahteraan dan 

kemadirian. Sedangkan terminologi Madani merupakan kondisi daerah/wilayah 

bernuansa kota yang menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum 

yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Gorontalo 2016 -2021 

 Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Gorontalo, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran strategis operasional yang lebih 

menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya misi sebagai 

berikut : 

1. Tujuan  

 Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Gorontalo 2016--2021 adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan keterjangkauan akses dan mutu pendidikan anak usia dini 

- Meningkatkan keterjangkauan akses dan mutu pendidikan dasar yang 

berorientasi pada pembentukan insan cerdas berkarakter 

- Meningkatkan penguatan kelembagaan pendidikan non formal, informal dan 

pendidikan masyarakat yang berkualitas 

- Meningkatkan profesionalisme, pemerataan distribusi serta kesejahteraan 

guru dan tenaga kependidikan 

- Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan dan pelestarian keragaman dan 

kekayaan budaya daerah 

- Meningkatkan budaya literasi dan minat baca 

- Meningkatkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel 
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- Meningkatkan pelibatan masyarakat publik 

2. Sasaran 

Sebagai upaya untuk mencapai  tujuan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menetapkan pula sasaran yang ingin dicapai dalam 

periode 2016-2021 yaitu sebagai berikut : 

- Meningkatnya angka partisipasi PAUD dan prestasi siswa sejak dini 

- Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun) 

- Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan serta daya saing lulusan 

pendidikan dasar 

- Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat melalui program Paket A, B dan C 

serta pendidikan kecakapan hidup 

- Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pendidikan nonformal 

- Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang 

profesional 

- Meningkatnya jumlah guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar yang 

profesional 

- Terpenuhinya pemerataan distribusi kebutuhan guru pada satuan pendidikan 

dasar 

- Meningkatnya prestasi dan kualitas guru dan tenaga kependidikan dalam 

kepribadian, spritual dan sosial 

- Meningkatnya upaya pengembangan nilai seni, sejarah, tradisi dan pelestarian 

cagar budaya dan kepurbakalaan daerah 

- Meningkatnya gerakan literasi dan gemar membaca di satuan pendidikan dan 

masyarakat 

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Gorontalo 

- Meningkatnya pelibatan masyarakat dan publik dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan masyarakat 

-  
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D. Arah Kebijakan 

Berdasarkan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 

desentralisasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian kewenangan Pemerintah Pusat 

yang lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan serangkaian proses, 

mekanisme dan tahapan perencanaan dimana salah satu wujudnya adalah dengan 

ditetapkan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional 

sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara terpadu, 

menyeluruh, sitematik, dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Untuk 

menindaklanjuti dan memastikan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggarannya maka 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menetapkan arah kebijakan 

yang merupakan penjabaran misi dan mengacu pada visi Kabupaten Gorontalo  tahun 

2010–2017  yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan arah 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat terencana. 

Cakupan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk 

mencapai target peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maksimal, oleh 

karena itu membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, yakni sumber daya 

manusia, biaya, serta sarana dan prasarana. Peningkatan dukungan sumber daya 

dimaksud sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk mendapatkan output kinerja berupa kualitas sumber daya manusia yang militan 

dan memiliki kecakapan hidup maksimal yang dievaluasi setiap triwulan dan satu 

periode anggaran. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu institusi perangkat daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan  daerah di sektor pendidikan  memiliki 

posisi yang strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Untuk 

memaksimalkan tugas pokok tersebut maka kondisi yang diharapkan ke depan adalah 

antara lain : (1) Adanya komposisi sumberdaya yang proporsional dengan beban tugas 
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dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  sebagai institusi yang melaksanakan 

pembangunan daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, (2) melakukan 

mapping pendidikan sebagai database yang lengkap dan akurat guna memprogramkan 

kegiatan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. 

E. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2018  mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Gorontalo. Program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan 

sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang 

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni: 

- Program Pendidikan Anak Usia Dini 

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

- Program Pendidikan Non Formal 

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

- Program Peningkatan Nilai Budaya 

Bentuk kongkrit kegiatan pokok terkait dengan program diatas diwujudkan 

dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

a) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kegiatan yang memberdayakan 

program anak usia dini meliputi Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini, 

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, publikasi dan sosialisasi Pendidikan 

Anak Usia Dini, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia 

Dini. 

b) Kegiatan Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, adalah kegiatan yang 

dilaksanakan untuk pengembangan pendidikan di tingkat SD maupun SMP yang 

meliputi : Pembangunan gedung sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, 



LKIP 2018 
Dikbud Kabupaten 

Gorontalo 

36 

 

 

Pembanagunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah, pengadaan alat 

praktik dan peraga siswa, pengadaan buku dan alat tulis siswa, pengadaan 

meubelair sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pelatihan 

penyusunan kurikulum, penyelenggaraan paket A setara SD dan paket B setara 

SMP, pembinaan minat, bakat serta kreatifitas siswa, penyediaaan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesanttren 

Salafiyah dan satuan pendidikaan Non Islam setara SD dan SMP, monitoring 

evaluasi dan pelaporan. 

c) Kegiatan pendidikan non formal meliputi pengembangan pendidikan keaksaraan, 

pengembangan data dan informasi pendidikan non formal, pengembangan 

kebijakan pendidikan non formal. 

d) Kegiatan peningkatan kebudayaan dan mutu pendidikan meliputi kegiatan 

pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan sertifikasi pendidik, pembinaan 

kelompok kerja guru (KKG). 

e) Kegiatan manajemen pelayanan pendidikan meliputi kegiatan pelaksanaan 

kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, sosialisasi dan advokasi 

berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan, pembinaan dewan 

pendidikan, penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, 

penyelenggaraan pelatihan,seminar, lokakarya serta diskusi ilmiah tentang 

bebagai isu pendidikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, terdapat pula program 

penunjang yang terdiri dari : 

a) Program pelayanan administrasi perkantoran 

b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

c) Program peningkatan disiplin aparatur 

Pelaksanaan program penunjang tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan 

yang merupakan kegiatan operasional kantor yang rutin dilaksanakan dalam rangka 
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menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari : 

a) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

b) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 

/operasional 

c) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 

d) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

f) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

g) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

h) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 

i) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

j) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 

k) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 

l) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 

m) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  

n) Kegiatan pengadaan kendaraan operasional/dinas. 

o) Kegiatan pembangunan gedung kantor 

p) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

q) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

Selain itu pula terdapat kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan disiplin 

dan motivasi kerja aparat pengawasan dan tenaga pemeriksa dalam pelaksanaan 

kegiatan pengawasan, yang terdiri dari : 

a) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

b) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

F. PENETAPAN KINERJA 2018  

 Penetapan kinerja yang telah disusun diawal tahun 2018  selanjutnya mengalami 

perubahan terkait dengan adanya perubahan anggaran di beberapa kegiatan yang 
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ditetapkan. Berikut ini adalah penetapan kinerja setelah perubahan yang terjadi pada 

tahun 2018 . 

 

 Berdasarkan tabel tersebut di atas perubahan alokasi belanja daerah dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Total belanja langsung dari jumlah sebelumnya sebesar Rp. 35.984.303.400,00-; 

berkurang menjadi Rp. 33.818.602.328,00 

URAIAN Awal Perubahan Selisih 

BELANJA LANGSUNG 35.984.303.400,00 33.818.602.328,00 (2.165.701.072,00) 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

8,580,790,000,00 12,780,532,503,00  4.199.742.503,00 

Program Peningkatan 
sarana dan Prasarana 

Aparatur 
1.590.378.250,00 2.084.064.000,00 493.685.750,00 

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 
165.000.000,00 582.627.000,00 417.627.000,00 

Program Pendidikan 
Anak Usia Dini 

10.006.010.000,00 1.961.864.500,00 (8.044.145.500,00) 

Program 
Pengembangan Nilai 

Budaya 
282.337.900,00 222.092.000,00 (60.245.900,00) 

Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

112.737.000,00 504.997.100,00 392.260.100,00 

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

12.438.306.140,00 12.290.140.068,00 (148.166.072,00) 

Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

133.125.000,00 128.625.000,00 (4.500.000,00) 

Program Pendidikan 
Non Formal 

203.486.100,00 175.112.100,00 (28.374.000,00) 

Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 
929.235.000,00 998.715.047,00 69.480.047,00 

Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

1.542.898.010,00 2.089.833.010,00 546.935.000,00 



LKIP 2018 
Dikbud Kabupaten 

Gorontalo 

39 

 

 

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang sebelumnya Rp. 

8.580.790.000,00 -;  bertambah menjadi Rp. 12.780.532.503,00 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah sebelumnya Rp. 

1.590.378.250,00 -; bertambah menjadi Rp. 2.084.064.000,00 

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah sebelumnya Rp. 

165.000.000,00; bertambah menjadi  Rp. 582.627.000,00 

e. Program Pendidikan Anak Usia Dini jumlah sebelumnya Rp. 10.006.010.000,00 -; 

berkurang menjadi Rp. 1.961.864.500,00 

f. Program Pengembangan Nilai Budaya jumlah sebelumnya Rp. 282.337.900,00 

berkurang menjadi Rp. 222.092.000,00 

g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya jumlah sebelumnya Rp. 112.737.000,00 

bertambah menjadi Rp. 504.997.100,00 

h. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun jumlah sebelumnya 

Rp. 12.438.306.140,00  berkurang menjadi  12.290.140.068,00 

i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya jumlah sebelumnya Rp. 

133.125.000,00 berkurang menjadi  128.625.000,00 

j. Sementara Program Pendidikan Non-Formal dari jumlah sebelumnya Rp. 

203.486.100,00 berberkurang menjadi Rp. 175.112.100,00 

k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari jumlah 

sebelumnya Rp. 929.235.000,00 bertambah menjadi 998.715.047,00 

l. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dari jumlah sebelumnya Rp. 

1.542.898.010,00  bertambah menjadi Rp. 2.089.833.010,00 
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi 2017  

engukuran  kinerja  adalah  proses  sistematis  dan berkesinambungan  

untuk  menilai  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  kegiatan  sesuai  

dengan  program,  kebijakan, sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  

dalam  mewujudkan  visi, misi  dan  strategi  dinas pendidikan.  Proses  ini  dimaksudkan 

untuk  menilai  pencapaian  setiap  indikator  kinerja  guna  memberikan  gambaran  

tentang  keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian tujuan  dan  sasaran.   

 Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Pencapaian realisasi yang 

tinggi akan menunjukkan fluktuasi peningkatan kinerja yang tinggi pula, namun 

sebaliknya jika capaian realisasi rendah tentu akan menggambarkan kinerja yang 

rendah. Adapun penghitungan capaian kinerja digunakan rumus : 

 

 

 

 Pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menilai keberhasilan  dan  

kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan sasaran  dan  tujuan  yang  telah  

ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan visi  dan  misi  dinas Pendidikan.  Pengukuran  

dimaksud  merupakan hasil  dari  suatu  penilaian  yang  sistematik  dan  didasarkan  

pada kelompok  indikator  kinerja  kegiatan  yang  berupa  indikator-indikator masukan,  

keluaran, hasil (output) Penilaian tersebut  tidak  terlepas dari  proses  yang  

merupakan  kegiatan  mengolah  masukan  menjadi keluaran  atau  penilaian  dalam  

proses  penyusunan  kebijakan/program/kegiatan  yang  dianggap  penting  dan  

berpengaruh  terhadap pencapaian  sasaran  dan  tujuan. 

P 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Capaian Indikator Kinerja      =          Realisasi   

        X  100 %

                       Rencana        
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Pengukuran  kinerja  mencakup:  (1)  kinerja  kegiatan  yang merupakan  tingkat  

pencapaian  target  (rencana  tingkat  capaian)  dari masing-masing  kelompok  

indikator  kinerja  kegiatan,  dan  (2)  tingkat pencapaian  sasaran  dinas pendidikan  

yang  merupakan  tingkat pencapaian  target  (rencana  tingkat  capaian)  dari  masing-

masing indikator  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  dituangkan dalam  

dokumen  Rencana  Kinerja.   

 Penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo Tahun 

2018  memuat 9 (Sembilan) sasaran yang harus dicapai melalui program dan kegiatan 

yang telah direncanakan. Keberhasilan dari setiap program dan kegiatan ini dapat 

diukur dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian baik output maupun 

outcome. Indikator tersebut terangkum menjadi indikator kinerja utama (IKU), 

sebagaimana yang ditetapkan dalam PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007. Indikator 

kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo tahun 

2018  dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel Indikator Kinerja Utama(IKU) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo Tahun 2018  
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NO
SASARAN (KINERJA 

UTAMA)

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA

FORMULASI
SUMBER 

DATA

1

Meningkatnya angka 

partisipasi peserta didik 

PAUD, dan Prestasi 

siswa sejak dini

APK PAUD
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun

2

Meningkatnya angka 

partisipasi penduduk 

usia pendidikan dasar 7-

15 tahun

Angka partisipasi 

kasar SD

Angka partisipasi 

kasar SMP

Dimana,

h       =  jenjang pendidikan

a       =  kelompok usia

t        =  tahun

         =  adalah jumlah penduduk pada tahun t  dari berbagai usia

            sedang sekolah pada jenjang pendidikan h

         =  adalah jumlah penduduk yang pada tahun tahun t  berada pada

             kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan

             jenjang pendidikan h

Meningkatnya mutu 

layanan dan relevansi 

pendidikan serta daya 

saing lulusan pendidikan 

dasar

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 

SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi 

Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket 

B

Dimana,

h       =  jenjang pendidikan

a       =  kelompok usia

t        =  tahun

         =  jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di

             tingkat pendidikan h pada tahun t

         =  jumlah penduduk kelompok usia a

Angka Kelulusan 

(AL) SD/MI

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada

jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya

Angka Kelulusan 

(AL) SMP/MTs

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada

jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya

4

Meningkatnya jumlah 

guru dan tenaga 

kependidikan pada 

satuan Paud dan 

pendidikan dasar 

% PENDIDIK 

DAN TENAGA 

KEPENDIDIKA

N YA NG 

BERKUALIFIK

ASI S1 DAN 

TERSERTIFIKA

SI

Jumlah guru berijazah kualifikasi S1 / D-IV

Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

5

Meningkatnya upaya 

pengembangan nilai 

seni, sejarah, tradisi, dan 

pelestarian cagar 

budaya dan 

kepurbakalan daerah

Penyelenggaraan 

festival seni dan 

budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

INDIKATIR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%

= x 100

= x 100
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 Lima Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar 

pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, 

tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-

ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta 

intelektual. 

1) .Sasaran 1 

Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD, dan Prestasi siswa sejak 

dini 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 

2017 

Target 
s/d 

2018 

Presentase 
Capaian s/d 

2018 

2017 2018 

1 APK PAUD   66,52% 66.57% 76.95 74.27% 67.54 

2 Nilai perilaku 

siswa PAUD 

minimal baik 

A B 

                         

B B B 

Angka partisipasi peserta didik dan prestasi siswa menunjukkan peningkatan, 

jika di tahun sebelumnya hanya pada kisaran 62, 53% pada 2017 menjadi 74,17% 

sedangkan Nilai Perilaku Siswa PAUD tetap pada kisaran B (Baik). 

Sasaran Strategis 2  : Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia 

pendidikan dasar 7-15 thn 

Ketercapaian setiap indikator dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 2017  

Target 
s/d 2018 

Progress Realisasi 
s/d 2018  

2017 2018  

1 
 APK SD/MI dan Paket A 

sekurang-kurangnya 100% 
108.45 112.04 100 99,62 108.59 

2 
 APK SMP/MTs dan 

Paket B /sekurang-
kurangnya 100% 

80.67 96.18 97.14 96.18 101.03 

3 
APM SD/MI dan Paket A 

sekurang-kurangnya 90% 
99.23 95.23 95.99 95.98 93.87 
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4 
APM SMP/MTs dan Paket 
B /sekurang-kurangnya 83 
- 85% 

72.69 75.10 78.98 76.64 82.39 

 

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK-SD/MI/Paket A). Dapat digambarkan 

bahwa untuk capaian APK SD/MI tahun 2018 ini  mencapai 108.59% dari presentase 

target renstra sebesar 108.45% Namun realisasi angka di tahun 2017 ini telah mencapai 

target RPJMD yang menetapkan angka partisipasi kasar untuk SD/MI adalah 100%. 

Terjadi peningkatan yang significant jika dibandingkan dengan capaian di tahun 

sebelumnya dimana tahun 2017,  

 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK-SMP/MTs/Paket B). 

Proyeksi capaian renstra untuk APK-SMP/MTs menunjukkan peningkatan yang positif 

yakni 101.03%, angka partisipasi kasar untuk SMP/MTs telah mencapai target RPJMD 

yaitu melebihi 100%. Dan sejak tahun 2011, APK SMP/MTs ini terus menerus terjadi 

peningkatan yang baik. Capaian di atas 100% ini disebabkan antara lain oleh (1) makin 

meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dengan adanya program 

wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan dengan tersedianya dana BOS dari 

Pemerintah Pusat dan dana penyelenggaraan Sekolah Dasar dari APBD Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo; (2) Adanya bantuan bagi siswa berupa BSM yang dikhususkan 

bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin; (3) dan terdapat siswa dari luar 

kabupaten Gorontalo yang bersekolah di Kabupaten Gorontalo. 

 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD/MI/Paket A). Realisasi yang 

ditunjukkan sampai dengan tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 

capaiannya adalah 93.87, namun di tahun 2018 ini mengalami penurunan diakibatkan 

oleh peraturan yang di tetapkan dalam kementrian pusat bahwa setiap peserta didik 

yang memasuki SD harus berumur 6 Tahun.  

 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM-SMP/MTs/Paket B). 

Presentasi capaian untuk APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 menunjukkan angka 

sebesar 82.39% berbeda dengan tahun sebelumya yang hanya mencapai 78.98%. dapat 

di simpulkan bahwa APM-SMP/MTs/Paket B ini mengalami kenaikatan. 
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Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mutu layanan dan relevansi pendidikan 

serta daya saing lulusan pendidikan dasar 

 

Indikator pada sasaran strategis 3 ini adalah : 

 Rata-rata nilai UASBN SD/SDLB   

 Rata-rata nilai UN SMP/SMPLB 

 Persentase angka putus sekolah SD/MI 

 Persentase angka putus sekolah SMP/MTS Sekurang-kurangnya 0% 

 Persentase angka melanjutkan SD ke SMP 99,06 % 
 

Berikut capaian indikator ini pada tahun 2018 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 2017 

Target 
s/d 2018 

Progress Realisasi 
2017 s/d 2018 

2017 2018 

1 
Rata-rata nilai UASBN 

SD/MI 
60.00 65.00 66.17 68.34 68.43 

2 
Rata-rata nilai UN 

SMP/MTs.  
45.00 50.18 43.27 55.99 45.06 

3 
Angka Putus Sekolah 
SD/MI 

0.37 0,35 0.24 0,25 0.22 

4 
Angka Putus Sekolah 

SMP/MTs 
0.72 0,39 0.28 0,34 0.26 

5 
Angka melanjutkan 
SD/MI/Paket A 
keSMP/MTs/Paket B 

92.59 100 100 104,47 87.64 

 

Rata-rata Nilai UASBN SD/MI. Adalah sebesar 68.43 tertinggi ke 2 di propinsi 

Gorontalo 

Rata-rata Nilai UN SMP/MTs. Sebesar 45.06 

Angka Putus Sekolah SD/MI. Untuk angka putus sekolah pendidikan dasar 

realisasi capaian Tahun 2018 adalah 0,22% dari target 0.24%. Ada kecenderungan 

menurun jika dibanding dengan capaian Tahun 2015 yang masih sebesar 0,37%.  
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Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Realisasi kinerja indikator ini pada SMP/MTs 

tahun 2018 menunjukan angka 0,22%.   Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 

sebesar 0,25%, maka ada penurunan positif sebesar 0,05 %. Presentasi ini menunjukkan 

bahwa banyak anak usia 13-15 yang bertahan untuk tetap sekolah.  Meskipun disadari 

bahwa ada beberapa anak yang putus sekolah karena terjerat pada kondisi ekonomi 

yang mengakibatkan mereka membantu orang tua, bekerja dan kemungkinan 

mengundurkan diri dari sekolah.  

 

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya upaya pengembangan nilai seni, sejarah, 

tradisi, dan pelestarian cagar budaya dan kepurbakalan 

daerah 

      Brerikut indikator yang tercakup pada sasaran strategis ke 4 ini 

 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 2017 

Target 
s/d 2018 

Progress 
Realisasi 2011 s/d 

2018 

2017 2018 

1 

Sanggar budaya dan taman 
budaya yang dibentuk 
 

- - - - - 

2 

Upaya pelestarian cagar 
budaya dan kepurbakalan 
daerah 
 

15.38 - 30.77 - 30.77 

3 

Persentase Tenaga 
pendidikan dan kependidikan 
Seni Budaya yang terlatih 
 

- - - - - 

 

Untuk sasaran strategis ke 5 ini, belum semuanya dapat terlaksana, di karenakan 

anggaran pada bidang kebudayaan baru tersedia pada tahun anggaran 2017, itupun 

hamper seluruh dana kebudayaan ini terserap pada pembangunan sanggar budaya yakni 

pendopo, oleh karenanya sanggar buadaya saja yang baru terpenuhi  progress 

realisasinya pada tahun 2018. 
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Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya gerakan literasi dan gemar membaca disatuan 

pendidikan dan masyarakat 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 2018 

Progress 
Realisasi 2011 s/d 

2018 

2017 2018 

1 

Persentase SD yang memiliki 
perpustakaan dan koleksi bahan 
pustaka sesuai standar SPM 
 

- 75 70 79 

2 

Persentase SMP yang memiliki 
perpustakaan dan koleksi bahan 
pustaka sesuai standar SPM   
 

- 85 66.4 87 

3 

Persentase satuan pendidikan yang 
memiliki digital Library 
 

- 2 1 1 

 

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan pelibatan masyarakat dan publik dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan 

No Indikator 
Target 
RPJMD 

Target 
s/d 2018 

Progress Realisasi 
2011 s/d 2016 

2017 2018 

1 

Persentase satuan pendidikan 
menerapkan prinsip manajemen 
berbasis sekolah (MBS) sebanyak 85% 
 

70 80 80.24 82.12 

2 

Persentase komite sekolah yang 
berperan aktif dalam pengembangan 
sekolah sebanyak 90% 
 

79 60 61 65 

3 

Indkes kepuasan masyarakat dan 
pemangku kepentingan dalam 
pendidikan dan kebudayaan  
 

53 70 62.44 83.00 

4 

Persentase Pendanaan pendidikan 
yang bersumber dari luar APBD 
(Donor DUDI, masyarakat dll)  
 

70 8.28 10.32 10.38 
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3.2 Realisasi Anggaran 

 

Pada Tahun Anggaran 2018,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo 

dialokasikan anggaran Rp. 343,666,784,845.00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja 

Langsung sebesar Rp 33.818.602.328,00  dan Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp.  

309.848.182.517,30 Realiasasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung diatas 

dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini : 

Tabel 2.1. 
Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 
 

No Uraian Belanja DPA Sebelum DPA Sesudah Realisasi % 

A 
Belanja 

Langsung 
Rp 35.984.303.400,00 Rp   33.818.602.328,00 Rp  29,841,802,131 88.24 

1 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Rp      8.580.790.000,00 Rp     12.780.532.503,00 Rp     11,561,241,340 90.46 

2 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Rp          1.590.378.250,00 Rp       2.084.064.000,00 Rp       1,784,045,800 85.60 

3 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Rp          165.000.000,00 
Rp            
582.627.000,00 

Rp        565,003,400 96.98 

4 
Program 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Rp      10.006.010.000,00 
Rp          
1.961.864.500,00 

Rp      841,434,845 42.89 

5 
Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya 

Rp      282.337.900,00 Rp       222.092.000,00 Rp     221,539,000 99.75 

6 
Program 
Pengelolaan 
Kekayaan 

Rp         112.737.000,00 
Rp            
504.997.100,00 

Rp          503,397,100 99.68 
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Budaya 

7 

Program Wajib 
Belajar 
Pendidikan 
Dasar Sembilan 
Tahun 

Rp        12.438.306.140,00 
Rp          
12.290.140.068,00 

Rp        11,433,455,309 93.03 

8 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 

Rp         133.125.000,00 Rp           128.625.000,00 Rp            128,625,000 100 

9 
Program 
Pendidikan 
Non Formal 

Rp       203.486.100,00 Rp         175.112.100,00 Rp          164,481,900 93.93 

10 

Program 
Peningkatan 
Mutu Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 

Rp       929.235.000,00 Rp          998.715.047,00 Rp           843,873,100 84.50 

11 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan 

Rp        1.542.898.010,00 Rp       2.089.833.010,00 Rp      1,794,705,337 85.88 

B 
Belanja Tidak 

Langsung 
Rp  295.502.853.793,00 Rp   309.848.182.517,30 Rp   281,725,077,470 90.92 

1 
Gaji dan 
Tunjangan 

Rp 178.350.404.167,00    Rp    185.084.780.791,30 Rp  174,550,511,920 94.31 

2 
Tambahan 
Penghasilan 

Rp  21.393.441.626,00   Rp     22.400.263.707,00 Rp   17,930,043,150 80.04 

3 
Tunjangan 
Profesi 

Rp. 94.616.024.000,00   Rp   101.220.154.019,00 Rp  89,244,522,400 87.18 

C Grand Total Rp   Rp331,487,157,193.00 
Rp     

Rp343,666,784,845.00 
Rp   311,566,879,601 90.66 

 

 Selanjutnya anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

ini terjabarkan dalam 11 program dan 50 kegiatan dengan realiasasi pelaksanaan 

program dan kegiatan diatas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2 
Realisasi Program dan Kegiatan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 
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No 

 Input Output 

Uraian 

DPA 
Triwulan IV 

(Jan-Des)             
(RP) 

Sisa Pagu              
(RP) 

% 
Efisi
ensi 

Sebelum              
(RP) 

Sesudah              
(RP) 

A 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran  

8.580.790.000,00 12.780.532.503,00 11.561.241.340 1.219.291.163 90,46 9.54 

1 

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

214.200.000,00 256.292.503,00 140.154.031 116.138.472 54,69 46.31 

2 

Penyediaan 
Jasa 
Administrasi 
Keuangan 

7.779.620.000,00 11.732.820.000,00 10.799.710.000 933.110.000 92,05 7.95 

3 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

586.970.000,00 791.420.000,00 621.377.309 170.042.691 78,51 21.49 

B 

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur  

1.590.378.250,00 2.084.064.000,00 1.784.045.800 300.018.200 85,60 14.40 

1 
Pengadaan 
peralatan 
gedung kantor 

555.000.000,00 817.520.000,00 736.262.000 81.258.000 90,06 9.94 

2 
Pengadaan 
mebeleur 

180.000.000,00 263.340.000,00 261.498.000 1.842.000 99,30 1.70 

3 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
gedung kantor 

30.000.000,00 133.327.000,00 107.458.900 25.868.100 80,60 19.40 

4 
Rehabilitasi 
sedang/berat 
gedung kantor 

825.378.250,00 869.877.000,00 678.826.900 191.050.100 78,04 21.96 

C 

Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur  

165.000.000,00 582.627.000,00 565.003.400 17.623.600 96,98 3.02 
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1 

Bimbingan 
teknis 
implementasi 
peraturan 
perundang-
undangan 

165.000.000,00 582.627.000,00 565.003.400 17.623.600 96,98 3.02 

D 
Program 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

10.006.010.000,0
0 

1.961.864.500,00 841.434.845 1.120.429.655 42,89 57.11 

1 
Pembangunan 
gedung sekolah 

160.000.000,00 149.652.000,00 149.132.000 520.000 99,65 1.35 

2 

Rehabilitasi 
sedang/berat 
ruang kelas 
sekolah 

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

3 
Pelatihan 
kompetensi 
tenaga pendidik 

41.745.000,00 31.450.000,00 30.300.000 1.150.000 96,34 3.66 

4 
Pengembangan 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

144.520.000,00 144.520.000,00 144.437.800 82.200 99,94 0.06 

5 
Penyelenggaraa
n Pendidikan 
Anak Usia Dini 

9.402.000.000,00 1.380.973.000,00 305.732.215 1.075.240.785 22,14 77.86 

6 

Penyelenggaraa
n koordinasi 
dan kerjasama 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

257.745.000,00 255.269.500,00 211.832.830 43.436.670 82,98 17.02 

E 
Program 
Pengembangan 
Nilai Budaya  

282.337.900,00 222.092.000,00 221.539.000 553.000 99,75 0.25 

1 
Penetagunaan 
naskah kuno 
nusantara 

81.092.000,00 78.092.000,00 78.092.000 0,00 100,00 0 

2 

Penyusunan 
kebijakan 
tentang budaya 
lokal daerah 

67.965.500,00 48.000.000,00 48.000.000 0,00 100,00 0 

3 
Pemberian 
dukungan, 
penghargaan 

133.280.400,00 96.000.000,00 95.447.000 553.000 99,42 0.58 
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dan kerjasama 
di bidang 
budaya 

F 

Program 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya  

112.737.000,00 504.997.100,00 503.397.100 1.600.000 99,68 0.32 

1 

Fasilitasi 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
kekayaan 
budaya 

112.737.000,00 209.597.000,00 209.497.000 100.000 99,95 0.05 

2 

Penyusunan 
kebijakan 
pengelolaan 
kekayaan 
budaya lokal 
daerah 

0,00 295.400.100,00 293.900.100 1.500.000 99,49 0.51 

G 

Program Wajib 
Belajar 
Pendidikan 
Dasar Sembilan 
Tahun   

12.438.306.140,0
0 

12.290.140.068,00 11.433.455.309 856.684.759 93,03 6.07 

1 
Pembangunan 
gedung sekolah 

3.045.000.000,00 2.567.392.250,00 2.420.030.000 147.362.250 94,26 5.54 

2 
Penambahan 
ruang kelas 
sekolah 

1.100.169.708,00 1.100.199.140,00 936.502.000 163.697.140 85,12 14.88 

3 

Pembangunan 
laboratorium 
dan ruang 
pratikum 
sekolah 

1.995.000.000,00 2.305.000.000,00 2.219.500.000 85.500.000 96,29 3.71 

4 
Pengadaan alat 
praktik dan 
peraga siswa 

530.000.000,00 630.000.000,00 510.361.280 119.638.720 81,01 19.09 

5 

Rehabilitasi 
sedang/berat 
bangunan 
sekolah 

2.920.906.432,00 3.090.093.678,00 2.944.778.529 145.315.149 95,30 4.70 



LKIP 2018 
Dikbud Kabupaten 

Gorontalo 

53 

 

 

6 
Pelatihan 
Penyusunan 
kurikulum 

47.370.000,00 47.370.000,00 41.009.800 6.360.200 86,57 13.43 

7 

Penyediaan 
Bantuan 
Operasional 
Sekolah (BOS) 
jenjang 
SD/MI/SDLB 
dan SMP/MTS 
serta pesantren 
Salafiyah dan 
Satuan 
Pendidikan 
Non-Islam 
Setara SD dan 
SMP 

183.760.000,00 253.360.000,00 212.029.900 41.330.100 83,69 6.31 

8 

Penyediaan 
buku pelajaran 
untuk 
SD/MI/SDLB 
dan SMP/MTS 

1.900.000.000,00 1.485.000.000,00 1.432.154.300 52.845.700 96,44 3.56 

9 

Pembinaan 
kelembagaan 
dan manajemen 
sekolah dengan 
penerapan 
Manajemen 
Berbasis 
Sekolah (MBS) 
di Satuan 
Pendidikan 
Dasar 

59.920.000,00 164.545.000,00 145.172.900 19.372.100 88,23 11.77 

10 

Pembinaaan 
minat, bakat, 
dan kreativitas 
siswa 

187.940.000,00 187.940.000,00 122.820.000 65.120.000 65,35 34.65 

11 
Penyediaan 
beasiswa 
transisi 

313.000.000,00 313.000.000,00 308.999.800 4.000.200 98,72 1.28 

12 
Monitoring, 
evaluasi dan 

155.240.000,00 146.240.000,00 140.096.800 6.143.200 95,80 4.20 
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pelaporan 

H 

Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya  

133.125.000,00 128.625.000,00 128.625.000 0,00 100,00 0 

1 

Pengembangan 
kesenian dan 
kebudayaan 
daerah 

51.180.000,00 51.180.000,00 51.180.000 0,00 100,00 0 

2 

Penyusunan 
sistem 
informasi 
database 
bidang 
kebudayaan 

81.945.000,00 77.445.000,00 77.445.000 0,00 100,00 0 

I 
Program 
Pendidikan Non 
Formal  

203.486.100,00 175.112.100,00 164.481.900 10.630.200 93,93 6.07 

1 
Pemberdayaan 
tenaga pendidik 
non formal 

74.186.000,00 67.052.000,00 66.802.000 250.000 99,63 0.37 

2 
Pengembangan 
pendidikan 
keaksaraan 

10.000.000,00 8.770.000,00 8.770.000 0,00 100,00 0 

3 

Pengembangan 
kurikulum, 
bahan ajar dan 
model 
pembelajaran 
pendidikan non 
formal 

20.000.000,00 20.000.000,00 15.825.000 4.175.000 79,13 20.87 

4 

Publikasi dan 
sosialisasi 
pendidikan non 
formal 

99.300.100,00 79.290.100,00 73.084.900 6.205.200 92,17 7.83 

J 

Program 
Peningkatan 
Mutu Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan  

929.235.000,00 998.715.047,00 843.873.100 154.841.947 84,50 15.50 

1 
Pelaksanaan 
Sertifikasi 

24.715.000,00 24.715.000,00 21.714.800 3.000.200 87,86 12.14 
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pendidik 

2 

pelatihan bagi 
pendidik untuk 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

305.745.000,00 403.625.047,00 291.314.800 112.310.247 72,17 27.83 

3 
Pembinaan 
Kelompok Kerja 
Guru (KKG) 

135.035.000,00 130.635.000,00 126.095.000 4.540.000 96,52 3.08 

4 

Pengembangan 
mutu dan 
kualitas 
program 
pendidikan dan 
pelatihan bagi 
pendidik dan 
tenaga 
kependidikan 

386.500.000,00 362.500.000,00 340.508.500 21.991.500 93,93 6.07 

5 

Pengembangan 
sistem 
penghargaan 
dan 
perlindungan 
terhadap 
profesi pendidik 

77.240.000,00 77.240.000,00 64.240.000 13.000.000 83,17 16.83 

K 

Program 
Manajemen 
Pelayanan 
Pendidikan  

1.542.898.010,00 2.089.833.010,00 1.794.705.337 295.127.673 85,88 14.12 

1 

Pelaksanaan 
evaluasi hasil 
kinerja bidang 
pendidikan 

60.000.000,00 60.000.000,00 32.095.000 27.905.000 53,49 46.51 

2 

Pelaksanaan 
kerjasama 
secara 
kelembagaan di 
bidang 
pendidikan 

837.188.010,00 881.788.010,00 774.788.476 106.999.534 87,87 12.13 

3 
Penerapan 
Sistem dan 
Informasi 

266.460.000,00 266.460.000,00 170.396.000 96.064.000 63,95 36.05 
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Manajemen 
Pendidikan 

4 

Penyelenggaraa
n Pelatihan, 
Seminar dan 
Lokakarya serta 
Diskusi Ilmiah 
tentang 
berbagai isu 
pendidikan 

105.250.000,00 200.035.000,00 174.091.070 25.943.930 87,03 12.07 

5 
Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 

274.000.000,00 681.550.000,00 643.334.791 38.215.209 94,39 5.61 
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 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018  ini telah disusun sedemikian rupa 

berdasarkan hasil capaian program dan kegiatan sesuai dengan mata anggaran yang 

telah ditetapkan dalam APBD. Dengan hal ini diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi dasar penilaian kinerja tugas dan fungsi 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo sebagai lembaga yang 

mengimplementasikan program pembangunan daerah sekotor pendidikan di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pencapaian sasaran seperti diuraikan 

dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja 

sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo pada 

periode anggaran tahun 2018  telah berhasil merealisasikannya, dengan rincian 31 

indikator melebihi target, 3 indikator mencapai 100% dan sebanyak 17 indikator belum 

mencapai target yang ditetapkan, namun terjadi peningkatan positif dari tahun 

sebelumnya. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018  ini disusun, yang merupakan bahan 

evaluasi sekaligus pertanggungjawaban mandat yang diberikan oleh pemerintah 

Kabupaten Gorontalo sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya serta dalam 

menjawab tantangan di era globalisasi dalam menyiapkan insan pendidikan yang 

bermoral, kompetitif dan cinta tanah air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 


	1.1. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo secara berseninambungan, efektif-efisien dan bersinergi menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidika...
	1.2. Adanya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Gorontalo untuk mendukung dan memantapkan program Kabupaten Gorontalo Gemilang yang dirumuskan dalam pandangan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...
	1.3. Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang sia...
	1.4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mes...
	1.5. Tersedianya perangkai organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepad...

